
     Nicki Bos Photography 

1. Photoshoot voorwaarden

1. Bij het boeken van een shoot gaat u automatisch akkoord met de onderstaande Photoshoot Voorwaarden en verklaart u dat u deze heeft 

gelezen en begrijpt. 

2. Fotoreportages

1. Uit iedere fotoreportage word een selectie gemaakt door Nicki Bos photography. Deze zijn naar Nicki Bos haar kennis en inzicht de beste 

foto's. Deze selectie zal worden bewerkt in verschillende kleurbewerkingen: een deel in zwart/wit en een deel in kleur.

2. Indien de klant andere kleurbewerkingen wenst, dan dient de Klant dit voor de shoot aan te vermelden. Indien Klant na ontvangst van de foto's 

de foto's wil laten herbewerken, dan dient de klant dit binnen twee weken na ontvangst te verzoeken, hieronder bij: punt '4. Optionele kosten' kunt 

u zien wat de kosten hiervan zijn.

3. Klant wordt verwacht op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Indien de klant te laat komt, gaat deze tijd af van de duur van de fotoreportage.

4. Bij alle fotoreportages worden de bewerkte foto's via Wetransfer binnen 3 weken verzonden, mits aan de betaling is voldaan of tenzij anders is 

afgesproken. 

3. Boekingen

1. Boekingen worden gedaan via site, post, email of social media.

2. Prijzen op de website zijn Inclusief btw.

3. Prijzen op de website zijn exclusief reiskosten € 0,40 p/km

4. Voor akkoord bij bruidsreportages dient er een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te worden voldaan binnen 14 dagen.

5. Helaas zal bij een slechte weersvoorspelling de fotoshoot op een buitenlocatie moeten worden verzet. Houd dus rekening met schuiven in 

tijden/dagen.

6. De fotoreportage is geheel persoonlijk gemaakt en teruggave van geld is daarom niet mogelijk.

7. Nicki Bos bewaard uw foto's 6 maanden. De Klant dient ervoor te zorgen dat de foto's goed zijn opgeslagen. 

4. Optionele kosten:

1. Herbewerkingen kost € 5,- per foto. Dit betekent het omzetten van kleur naar zwart/wit, of het omzetten van zwart/wit naar kleur en andere 

herbewerkingen die Klant verzoekt na ontvangst van de foto's. 

5. Betalingen

1. De Klant ontvangt de bewerkte foto's na betaling.

2. De klant ontvangt na plaatsen van aanvraag zo snel als mogelijk een offerte met daarop een beschrijving. 3. De factuur dient altijd vooraf aan 

de levering van de foto's te zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen. 4. Snelle levering voor foto's is mogelijk, de kosten hiervoor zijn € 25,- 

7. Gebruik foto's

1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij de foto werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk; 

@nickibosphotography / www.nickibos.com. Foto's mogen niet zelf bewerkt worden. 

2. De mogelijkheid bestaat dat Nicki Bos uw foto's selecteert voor persoonlijke promotie doel heden, indien dit niet gewenst is laat u dit alstublieft 

weten. 

8. Annulering

1. Indien de klant de bruidsreportage annuleert word de aanbetaling niet terugbetaald. Als Nicki Bos niet in staat is om de overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht heeft u recht op teruggave ( het reeds betaalde deel ) van de aanbetaling. 

9.Klachten

1.Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht 

schriftelijk kenbaar te maken aan Nicki Bos. Zij streeft ernaar klachten binnen een week te behandelen. 


